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In de voorgaande hoofdstukken beschreven wij de manier, waarop
de erfgenamen van de architecten van Auschwitz, wederom een po-
ging doen om de wereld te domineren.

Gezien de omvang van de misleiding en het bedrog, die deze be-
langen een kans kan geven bij deze laatste poging zou het voor iedere
lezer een les moeten zijn: De enige manier waarop de verovering van
de wereld voorkomen kan worden – voor nu en in de toekomst – is
door onszelf immuun te maken voor de leugens en misleiding, die
de basis vormen van de werkmethoden van deze belangengroepen.

Belangrijker nog, nu dat wij de waarheid over de architecten van
Auschwitz bloot gelegd hebben, voelen wij ons verplicht u een weg
vooruit aan te bieden.

Dit boek doet eigenlijk niets anders dan de geschiedenis van de
Twintigste Eeuw beschrijven.

Daaruit volgt, dat voor de Eenentwintigste Eeuw rekening moet
worden gehouden met deze nieuwe kennis.

De ontnuchterende analyse zoals in dit boek vastgelegd, vormt een
unieke kans om onze toekomst vorm te geven zonder de fouten van
het verleden te herhalen. Gezien de omvang van deze fouten zullen
de stappen, die wij nu moeten nemen moedig, verstrekkend en we-
reldwijd zijn.

Overigens is het nu de tijd om het pad te leggen naar een betere
wereld. Want, als wij nu niet de zorgvuldige conclusies trekken uit
de lessen van het verleden, zal de mensheid een belangrijke kans
voorbij laten gaan om een andere koers te bepalen.
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In dit hoofdstuk willen wij acties beschrijven, die nodig zijn om
een gezonde wereld op te bouwen in vrede en sociale rechtvaar-
digheid. Deze wereld is niet langer een illusie. Deze kan en moet
nu opgebouwd worden.

Hoe snel deze wereld een feit wordt, hangt af van slechts een en-
kele factor: hoe velen van ons zijn bereid om zich in te zetten om
dit doel te bereiken. Deze oproep tot actie is speciaal gericht tot
de jongere generatie, want het is hun wereld en hun toekomst waar-
over nu beslist wordt.

De mensheid staat op een kruispunt. De alternatieven kunnen niet
duidelijker zijn. Aan de ene kant staan de economische belangen,
die verdienen aan ziekte en ellende van miljoenen. Aan de andere
kant staan de volkeren van de wereld voor wie geen groter belang
geldt dan de bescherming van hun levens en gezondheid.

De overlevenden van de Auschwitz concentratiekampen hebben
dit beslissende moment in het bestaan van de mensheid onderkend.
Met hun roep voor een ‘Relay of Life’ geven zij, als de weinige over-
levenden van die hel op aarde, de morele verplichting door aan de
gehele mensheid van vandaag.

‘Relay of Life’ is niet uitsluitend een morele verplichting, maar ook
een oproep tot actie om het leven op aarde in de ruimste zin, te be-
schermen – en daardoor de basis te leggen voor een betere wereld.
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De doelen
De mensheid heeft nu de kans om een wereld van gezondheid,
vrede en sociale rechtvaardigheid te scheppen. Maar, deze wereld
ontstaat niet uit zichzelf. Wij, het volk, zijn genoodzaakt 

Dit boek legt de basis van één van de grootste bewegingen uit de
geschiedenis van de mensheid: De “Movement of Life”. Het doel
van deze beweging is om de mensheid te verlossen van de ketens
van eeuwenlange afhankelijkheid van het olie en farmacie kartel
en daarmee ons mensenleven te beschermen voor alle toekomstige
generaties.

Voor iedere beweging is het belangrijk duidelijke doelen te hebben.
De doelen voor de “Movement of Life” zijn de volgende:

• Verspreiden van de waarheid
Het zal nu duidelijk zijn, dat wij, bedrogen zijn ten aanzien
van zulke belangrijke vraagstukken als: Wie waren uiteindelijk
verantwoordelijk voor de grootste misdaden van de Twintigste
Eeuw – zestig miljoen doden van de Tweede Wereldoorlog? Als
de belangengroepen, die deze informatie meer dan zeventig
jaar voor ons verborgen hebben gehouden, tegenwoordig nog
steeds de macht hebben over de openbare opinie dan moeten
wij ons afvragen:

1. Waarom logen zij tegen ons?
2. Als zij tegen ons logen over zulke belangrijke zaken als deze,
waarom zouden wij ook maar iets geloven van wat zij ons van-
daag de dag vertellen?

Helder is dat begrip en verspreiden van de waarheid over de
geschiedenis een eerste vereiste is voor de opbouw van een be-
tere wereld.
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• Beschermen van gezondheid en het leven
Het belangrijkste doel van de “Movement of Life” is de bescher-
ming van de gezondheid en levens van de burgers van deze
wereld – nu en voor alle toekomstige generaties – tegen mis-
bruik door of opgeofferd worden aan de belangen van het be-
drijfsleven.

• Het verbieden van patenten op gezondheid en leven
De mensheid heeft twee wereldoorlogen moeten doorstaan,
met meer dan honderd miljoen doden om te beseffen, dat de
achterliggende oorzaak het principe van patenten was. Dus
moet het doel zijn om patenten op gezondheid en leven te ver-
bieden.

• Het opzetten van een nieuw gezondheidssysteem
Gedurende de vorige eeuw hebben farmaceutische belangen-
groepen getracht een systeem op te bouwen gebaseerd op twee
hoofdpunten: De exclusiviteit van gepatenteerde medicijnen
als therapieën en de privatisering van de gezondheidszorg onder
hun controle. Het spreekt voor zich, dat de voorwaarde voor een
nieuw gezondheidszorg systeem bestaat uit het opheffen van
deze twee onderdelen van overheersing.

In tegenstelling tot het bestaande zorgsysteem, dat gegrondvest
is op het bevorderen en verbreiden van ziekten voor gepaten-
teerde medicijnen, moet het nieuwe zorgsysteem erop gericht
zijn op voorkomen en uitroeien van ziekten. De eerste stap om
een nieuw zorgsysteem op deze doelen te richten is het uitban-
nen (buiten de wet stellen) van patenten op genezende en an-
dere medicijnen.

Een tweede stap is om het bestaande zorgsysteem onder toezicht
van het volk te plaatsen. Dit is de enige manier om zeker te
zijn, dat wetenschappelijk medisch onderzoek, educatie en toe-
passing uitsluitend de gezondheidsbelangen ten goede komt en
niet de financiële belangen van de farmaceutische industrie.
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• Bescherming van het leven
Het genoom (red. het geheel van alle genen van de chromoso-
men van een individu) van mensen als de blauwdruk en de bi-
ologische basis van het leven behoort ons allemaal toe. Pogingen
om deze genetische code te bezitten met het doel om het te ver-
anderen, verkopen en manipuleren van het menselijk lichaam,
of delen daarvan, voor bedrijfswinst, moet verboden worden.

• Bescherming van de voedselvoorziening
De genetische informatie in dieren, planten en het voedsel dat
al eeuwenlang op onze akkers en in onze tuinen groeit, behoort
ons allen toe. Het manipuleren en veranderen van de genetische
code van het leven met het doel daarop patenten te verkrijgen en
wereldmarkt monopolies te veroveren, brengt het gevaar met zich
mee, dat onze voedselvoorzieningen gestuurd en gebruikt worden
voor politieke voordelen van de belangen van grote bedrijven.

• Bescherming van het milieu
Goede gezondheid en het voortbestaan van leven zijn afhanke-
lijk van schone lucht, schoon drinkwater en de afwezigheid van
giftige stoffen in het milieu. Gedurende de afgelopen eeuw is ver-
vuiling van de atmosfeer door koolstofproducten ontstaan.
Olieborende en kolenmijnbouw industrieën zijn één van de
grootste bedreigingen voor ons milieu. Opwarming van de
aarde en andere gevolgen bedreigen ook het voortbestaan van
onze planeet. Daarbij hebben conventionele intensieve land-
bouwtechnieken, die het gebruik van grote hoeveelheden ge-
patenteerde giftige insecten-, en onkruidbestrijdings- middelen
en kunstmest nodig hebben, onze bodem en watervoorraden
verontreinigd, waarmee het ecologische evenwicht en zelfs het
leven bedreigd worden.

In de Eenentwintigste Eeuw, moeten van koolstof afhankelijke
energiebronnen vervangen worden door op waterstof geba-
seerde energie, zonenergie, wind en getijde energie, en andere
vernieuwbare energie, waarmee tegelijkertijd het leven en het
milieu gespaard worden. Evenzo moeten intensieve landbouw
technieken vervangen worden door organische natuurlijke
landbouwmethoden.
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• Bescherming van de Wereldvrede
Het bewaren van de vrede is gedurende de hele geschiedenis
een droom van elke generatie geweest. Hoewel de meeste oor-
logen plaatselijke geschillen betroffen, waren in de twintigste
eeuw twee oorlogen, die bijna de gehele wereld betroffen.

De correcte uiteenzetting van de oorzaken van deze twee we-
reldoorlogen is een eerste vereiste om opnieuw een wereldoorlog
te voorkomen. Aangezien een dergelijke oorlog – ongetwijfeld
– gepaard zal gaan met massavernietigingswapens.

De feiten, die in dit boek zijn vastgelegd, kunnen slechts tot
één conclusie leiden: Het beëindigen van de mogelijkheid pa-
tent te verkrijgen in zaken van leven en gezondheid is een voor-
waarde om de wereldvrede te bewaren.

Op gelijke wijze zal het beëindigen van de afhankelijkheid van
olie en het daarmee gepaard gaande winstbejag. Oorzaak van
militaire operaties in olierijke landen, doen ophouden. Conclu-
sie: hoe eerder kan worden voldaan aan levering van energie
uit gedecentraliseerde vernieuwbare energievormen, des te
minder kans er bestaat op nieuwe oorlogen.

• Instellen van Sociale Justitie
De koloniale wereldrijken uit de voorgaande eeuwen, die de
wereld verdeelden in arm en rijk, zijn opgevolgd door de lei-
dinggevende export naties van de wereld met hun chemische,
farmaceutische en petro-chemische producten. De wereldwijde
belangen van het “Olie en Chemie kartel” versterken niet alleen
de onrechtvaardigheid op onze wereld, maar verspreiden deze
steeds verder uit.

Van alle nieuwe vormen van economische afhankelijkheid, is
de meest gruwelijke die van het “farmaceutische kolonialisme”.
Achter het misleidende masker van liefdadigheid en bestrijden
van epide mieën, worden giftige en dodelijke medicijnen, die de
bevolking decimeren en de economische afhankelijkheid groter
maken, sterk aanbevolen in de ontwikkelingswereld.
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Op dezelfde manier wordt het verschil tussen arme en rijke lan-
den opgevoerd door gepatenteerde genetisch gemodificeerde
zaden en voedsel sterk aan te bevelen in de ontwikkelingslan-
den onder het valse voorwendsel van strijd tegen het wereld
voedsel gebrek.

De lessen uit de geschiedenis zijn duidelijk: Zo lang de mens-
heid de erfgenamen van de Auschwitz architecten toestaat door
te gaan de makelaars van de macht achter het huidige econo-
mische wereldsysteem te zijn, zal er geen sociale rechtvaardig-
heid zijn.

Het stopzetten van investeringshandel in gepatenteerde medi-
cijnen en gepatenteerd voedsel is een voorwaarde om het gat
tussen geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden te verkleinen
en sociale rechtvaardigheid te verkrijgen op wereldwijde
schaal.

De moderne gedecentraliseerde technologieën op het gebied
van gezondheid, voeding, energie etc. vormen de basis voor
economische groei in de ontwikkelingslanden en vermindert
daarmee de afhankelijkheid

Bovendien zal het beëindigen van ‘tribute payments’, d.w.z.
speciale betalingen door ontwikkelingslanden aan het olie en
chemie kartel, enorme hulpbronnen vrij maken in deze landen,
die aangewend kunnen worden om in de basisbehoeften van
deze volken te voorzien.
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Wij, de mensen, zijn de architecten
van deze nieuwe wereld.
Op dit moment hebben wij, de mensen, twee keuzes: Allereerst
kunnen wij de belangen van multinationals blijven verstevigen en
uitbreiden van hun monopolie. Of, wij, de mensen, kunnen de ver-
antwoordelijkheid nemen om deze nieuwe wereld op te bouwen,
voor onszelf en de toekomstige generaties.

Als wij deze wereld over laten aan de belangen van de multinatio-
nals, zullen zij doorgaan met hun ‘zaken’ als armoede, honger, mi-
lieuvervuiling, ziekten en dood. Natuurlijk kan deze wereld – en
de economische voordelen, die daaruit voortvloeien – alleen in
stand gehouden worden onder een werelddictatorschap, dat deze
multinationals toestaat om de rechten van de mens te beperken en
de wil van het volk te negeren.

Als wij, beslissen om de verantwoordelijkheid te dragen, kunnen
wij gebruik maken van de modernste technologieën, zoals her-
nieuwde energie en wetenschappelijk bewezen natuurlijke gezond-
heid en een wereld van gezondheid opbouwen en sociale
rechtvaardigheid. De vrije uitwisseling van informatie tussen de
mensen en de enorme hoeveelheid economische hulpbronnen, die
daarbij vrijkomen, zullen de mensheid in staat stellen een enorme
sprong voorwaarts te maken naar een betere wereld.
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De volgende stappen
Elke lezer van dit boek, die deze informatie krijgt en de urgentie
ervan begrijpt, moet onmiddellijk actie ondernemen om aan een
betere wereld te werken. Hieronder volgen enkele taken, die on-
dernomen moeten worden:

• Denk zelf na!
Als u nadenkt over de inhoud van dit boek en uw eigen onder-
zoek doet, zult u begrijpen in hoeverre u bent misleid en weer-
houden bent van de juiste informatie omtrent de geschiedenis,
u zult in het bijzonder kritisch moeten zijn ten opzichte van de
media, want deze bevorderen de bestaande toestand en werken
zodoende mee aan de wereldwijde misleiding.

• Verspreiden van de informatie in dit boek
Dit boek bevat bijzondere informatie, documentatie en een over-
zicht, dat u nergens anders zult vinden. Wij hebben geprobeerd
het met zo veel mogelijk bewijzen uit officiële bronnen te sta-
ven met inbegrip van materiaal, dat lang in regerings-, en in-
ternationale archieven verborgen was. Wij moedigen u aan om
alle verbindingen van de on-line versie van dit boek te bestude-
ren en uw eigen onderzoek te doen. Wij vragen u de online ver-
sie van dit boek aan iedereen die u kent, te sturen en te voorzien
van een persoonlijk commentaar over wat u hebt opgestoken.

• Neem contact op met uw politieke vertegenwoordigers
U moet niet aannemen, dat uw politieke vertegenwoordigers
bekend zijn met de feiten in dit boek. Sommige van hen zijn
aan de macht zijn gekomen via de genoemde belangengroepen,
vele anderen zijn gewoon het slachtoffer – net als wij. Zij in
die tweede groep moeten de kans krijgen te bewijzen,dat zij
werkelijk uw belangen dienen. Stuur een exemplaar van dit
boek aan uw politieke vertegenwoordigers.

Vraag uw politieke vertegenwoordigers of zij bekend zijn met
de feiten in dit boek. Hun antwoorden kunnen een verrassing
voor u zijn.
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• Regel de verspreiding van de boodschap in dit boek
De beste manier om zeker te zijn, dat dit boek alle uithoeken
van uw woonplaats of land bereikt, is door een groep te vormen
met andere lezers, die dezelfde wil hebben als u om iets te
doen. De eerste handeling voor zo’n groep is natuurlijk om een
manier te ontwikkelen om dit boek in uw gemeente te versprei-
den. Als gevolg van dit werk kunnen vele andere activiteiten
ontplooid worden.

• Zoek gelijkgestemde mensen en werk met hen samen
Er zijn vele mogelijkheden en plaatsen waar u zich kan inzetten
en bij campagnes betrokken kan worden. Deze betreffen:

Milieubescherming
Alternatieve energie opwekking
Wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke gezondheid
Organische landbouw
Microfinanciering en alternatieve economische systemen
Iedere ander terrein, waarmee de greep, van de NV
belangen op onze planeet verminderd kunnen worden

• Stem met uw beurs
Wees net zo zorgvuldig met het kiezen van uw politieke verte-
genwoordigers, waarop u stemt, als met het geld, dat u uitgeeft.
Waar u en waaraan u geld uitgeeft kan de wereld werkelijk ver-
anderen. Bij voorbeeld:

Door organisch gekweekt voedsel te kopen en uw stem uit
te brengen tegen de handel van de chemische industrie in
insecten bestrijdingsmiddelen 
Door een brandstof besparende auto te kopen brengt u een
stem uit tegen de petrochemische industrie en vervuiling
Door voor wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke 
gezondheid te kiezen, brengt u een stem uit tegen de 
farmaceutica handel in ziekten en haar monopolie op 
gezondheid.
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Platform voor een betere wereld
De documentatie en analyses, die in dit boek vermeld worden, vor-
men het lanceerplatform, waarop de mensheid een betere wereld
kan bouwen.

Twee jaar geleden zijn overlevenden van de concentratiekampen
in Auschwitz bijeen gekomen om een nieuwe grondwet aan de re-
geringen van Europa aan te bieden. Deze grondwet “Voor het Volk,
door het Volk” beschreef de noodzaak om de belangen van het volk
veilig te stellen tegen de hebzucht van de multinationals.

Helaas werd deze historische oproep – gebracht als “Relay of Life”
door een groep mensen met het hoogste morele gezag ter wereld –
door de politieke leiders van Europa volstrekt genegeerd. Daaren-
tegen gaven deze kortzichtige politici door de ondertekening van
de “Machtigingswet van Lissabon” het groene licht aan een ontwik-
keling, die het Europese continent in handen gaf van dezelfde 
bedrijfsbelangen, die verantwoordelijk waren voor twee wereldoor-
logen.

Gezien deze toestand hebben wij, de schrijvers van dit boek, be-
sloten om deze oproep in dit boek op te nemen en dus als een po-
litiek platform te verspreiden en als een vereiste om de democratie
te behouden voor de komende generaties. Op de volgende bladzij-
den leggen wij de historische oproep voor een “Verandering van
het Leven” voor de opbouw van Europa – en uiteindelijk een Wereld
– voor het Volk en door het Volk. In tegenstelling tot vele nationale
en regionale politieke platformen, kan deze internationale oproep
ondersteund worden door een overweldigende meerderheid van de
volkeren van de wereld, omdat het een niet eerder vertoonde ge-
loofwaardigheid en gezag heeft: De morele kracht van de overle-
venden van de grofste misdaden tegen de mensheid, gecombineerd
met de juiste analyse van de oorzaken van twee wereldoorlogen.
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Doorgeven van de herinnering – Doorgeven van het leven

OPROEP VOOR EEN EUROPA VOOR
HET VOLK VAN HET VOLK

Inleiding

Wij, de overlevenden van de Holocaust – bestempeld als slaven
door de nummers die in ons lichaam werden gebrand in de

Duitse Concentratiekampen – voelen dat de tijd snel voorbij gaat.
De wereld begint steeds meer weerstand te bieden tegen onze ge-
tuigenissen over de honger en ellende, over vernietiging, slaven-

arbeid, over oorlog en haat en andere Nazi misdaden.

Wij leefden om een groeiende bewustzijn te 
zien van een mooi idee voor een nieuw Europa. 

Dit Europa moest gebouwd worden op de herinneringen uit 
het verleden en om te dienen als een grondbeginsel 
voor een Europa voor het volk en van het volk.

Wat wij echter zien zijn steeds verder gaande afwijkingen 
van dit grondbeginsel. In de geschiedenis van Europa waren 
de basale mensenrechten op gezondheid en leven, juist 

de rechten die het meest werden geschonden.

Alleen al in de laatste eeuw kostten twee wereldoorlogen 
het leven van meer dan 100 miljoen mensen. In de cyclus 
van gebeurtenissen, die het beeld van Europa schiepen, steekt 
er één plaats uit als het symbool van foltering en dood: 
het Duitse concentratiekamp Auschwitz-Birkenau.

Honderdduizenden mannen en vrouwen vanuit geheel 
Europa gevangen in concentratiekampen verloren hun leven 
als slavenarbeiders uit naam van hebzuchtige multinationals.
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Erger nog, tienduizenden van hen verloren hun leven in 
zogenaamde medische experimenten, die op gevangenen 

werden uitgevoerd om daardoor patenten te kunnen verkrijgen
op verschillenden medicijnen ten gunste van verschillende 
farmaceutische bedrijven binnen het IG Farben kartel.

Tegenwoordig vindt de opbouw van een nieuw 
Europa plaats op een moment, waar wij, nog steeds onze getuige-
nis afleggen met betrekking tot de gevolgen van de geringschat-

ting voor mensenlevens en de behoeften van mensen.

Onze levens werden gevormd in een tijdperk waarin een 
mensenleven geen waarde had en de slaaf alleen maar 
nodig was voor zijn arbeid. De onbeperkte eigenaars 
van een mensenleven waren niet zozeer de SS-ers, maar 
de robotten van geld en macht van IG Farben Auschwitz.

Dat is waarom wij ons verantwoordelijk voelen voor 
het proces van opbouw van een nieuw Europa voor 

de mensen en door de mensen.

Dit is geen resultaat van een politieke mening.
Dit is onze oproep tot herinnering.
Dit is onze oproep voor leven,
Voor verstandig denken,

Voor een Europa voor het volk van het volk,
Voor doorgeven van herinnering,

Voor een verandering van het bestaan.

Wij mogen niet toestaan, dat deze verandering ophoudt, 
zelfs niet als, vanachter de gordijnen van een nieuw Europa,

vreemde vermommingen opdoemen, die op de 
gezichten van IG Farben Auschwitz lijken.
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DE GRONDWET VAN DE BURGERS VAN EUROPA

De meest fundamentele rechten van de mens zijn het recht 
op leven en gezondheid. Deze rechten worden niet alleen 

bedreigd door militaire conflicten, maar ook door de belangen
van multinationals en hun toenemende pogingen om het 
menselijk lichaam en de kennis omtrent het lichaam uit te 
buiten als hun persoonlijke eigendom en bron van winsten.

DAAROM KONDIGEN WIJ DE ONUITWISBARE 
RECHTEN AF VOOR IEDERE EUROPEAAN:

HET RECHT OP GEZONDHEID

Onze gezondheid en ons lichaam zijn de meest waardevolle goe-
deren, die wij bezitten. Zij mogen niet gebruikt worden als een
markt voor gepatenteerde medicijnen of elke andere vorm van
vercommercialisering. Ieder zorgsysteem, dat gegrondvest is op
deze grondbeginselen en deze bevordert, moet verboden worden.

HET RECHT OP LEVEN

Het genoom van de mens als de blauwdruk van het leven 
en de biologische basis voor ons bestaan, behoort aan 
de gehele mensheid toe. Pogingen om deze genetische 
code in bezit te krijgen met het doel deze te veranderen, 

te verkopen en het menselijk lichaam of delen 
daarvan te bewerken of te verkopen voor winst voor de 
multinationals, is illegaal en daarom verboden.

HET RECHT OP NATUURLIJK VOEDSEL

De genetische informatie van alle planten en het voedsel, 
dat al duizenden jaren op onze akkers en tuinen groeit behoort
de hele mensheid toe. Bewerking en verandering van de geneti-
sche code van planten met de bedoeling daarop patent te verkrij-
gen en wereldwijde marktmonopolies te veroveren, houdt het
gevaar in, dat onze voedselvoorziening onder de controle komt
van NV belangen. Zoals bij gezondheid en leven leidt het mono-
polie op voedsel tot controle over gehele leefgemeenschappen.
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DERGELIJKE WERKZAAMHEDEN ZIJN NIET GRONDWETTELIJK

De reden waarom deze fundamentele mensenrechten 
niet wereldwijd zijn aangenomen en toegepast, is toe 
te schrijven aan de beginselen van het patenteren.
Patenten zijn het economische gereedschap om de 

opbrengsten van investeringen voor hele industrieën op te 
voeren met inbegrip van de industrieën die rechtstreeks invloed
hebben op het leven en de gezondheid van de mensen.

LEVEN MAG NIET GEPATENTEERD WORDEN

Om dit grondbeginsel kracht bij te zetten en om 
het leven en de gezondheid van deze en toekomstige 

generaties van Europeanen te beschermen, moeten patenten op
het gebied van leven, gezondheid en voeding niet grondwettig
verklaard worden. Wij doen een beroep op de BURGERS van 
Europa, om deze voorgestelde GRONDWET VAN BURGERS 
VAN EUROPA te ondersteunen met hun handtekeningen.

HET DENKBEELD VAN EUROPA VOOR 
HET VOLK EN VAN HET VOLK

De voorgestelde grondwet dient als een blauwdruk waarin 
fundamentele mensenrechten over heel Europa vastgelegd 

worden, inclusief het recht op een gezond milieu, 
eerbied voor de menselijke waardigheid en bescherming 
van sociale waarden. Wij doen deze oproep aan de 
burgers van Europa. Zij zijn de ware beschermers 
van de herinnering, die het historische geheugen 
voor vele generaties behoeden en doorgeven.
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Dit bewijsstuk is niet zo maar weer een hartstochtelijke oproep voor
een betere wereld. De duidelijke analyse en de beknopte uitgangs-
punten, die in dit document worden uitgestippeld, maken dat het
voorbestemd is de hoeksteen te worden van een wereld, die binnen
een mensenleven haalbaar is.

• Deelnemen aan de ‘Relay of Life’

Als u, als persoon of organisatie een actieve rol wil spelen in
de ‘Relay of Life’ beweging neem dan alstublieft contact met
ons op.

Wij hebben belangstelling voor de opbouw van een netwerk
van mensen en organisaties, die betrokken zijn bij het versprei-
den van de historische waarheid en het beëindigen van tiental-
len jaren van wereldwijd bedrog. De informatie in dit boek en
de daaraan gekoppelde verwijzingen vormen onze wegwijzer.

U kunt contact met ons opnemen via het volgende e-mail adres: 
info@dr-rath-foundation.org




